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Resum 

Aquest estudi tenia com objectiu analitzar els efectes de la inclusió de garrofa i vitamina E (VE) 

en el pinso de porcs d’engreix sobre la qualitat de la canal i qualitat i vida útil de la carn. Un total 

de 220 porcs (mascles sencers i femelles) es van distribuir en dues naus d’engreix. Es van 

alimentar amb un pinso comercial fins als 130 dies de vida, moment a partir del qual es van 

administrar els 4 tractaments dietètics experimentals, isoenergètics i isoproteics, que contenien 

0 o 20 % de garrofa i 30 o 300 UI VE/kg pinso. Als 169 dies de vida, es van prendre mostres del 

llom de 56 animals i es van emmagatzemar en una atmosfera modificada (70% O2 + 30% CO2) 

durant 1, 9, 11, 13 i 15 dies. Els resultats van indicar que l’alimentació amb garrofa reduïa la 

incidència de danys en la pell a escorxador, a més de millorar el color vermell (índex a*) del llom 

procedent de femelles i reduir les pèrdues d’aigua al final dels 15 dies d’envasat. També va 

millorar la vida útil de la carn, disminuint els recomptes de microorganismes aerobis mesòfils als 

15 dies de conservació. Tanmateix, no es va observar l’efecte antioxidant de la vitamina E. No 

es van descriure diferències significatives entre tractaments dietètics en els paràmetres de 

qualitat de la canal ni en el risc d’incidència de carns PSE. En conclusió, alimentar els porcs 

d’engreix amb garrofa podria representar una estratègia, en la conca del Mediterrani, per 

millorar la qualitat i vida útil de la carn i promoure l’ús d’aquest recurs local. 

Paraules clau: garrofa, vitamina E, porc, qualitat carn, vida útil 
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Resumen 

Este estudio tenía como objetivo analizar los efectos de la inclusión de algarroba y vitamina E 

(VE) en el pienso de cerdos de engorde sobre la calidad de la canal y calidad y vida útil de la 

carne. Un total de 220 cerdos (machos enteros y hembras) se distribuyeron en dos naves de 

engorde. Se alimentaron con pienso comercial hasta los 130 días de vida, momento en el que se 

administraron los 4 tratamientos dietéticos experimentales, isoenergéticos e isoproteicos, que 

contenían 0 o 20 % de algarroba y 30 o 300 UI VE/kg pienso. A los 169 días de vida, se tomaron 

muestras del lomo de 56 animales y se almacenaron en una atmosfera modificada (70% O2 + 

30% CO2) durante 1, 9, 11, 13 y 15 días. Los resultados indicaron que la alimentación con 

algarroba disminuía la incidencia de daños en la piel en matadero, además de mejorar el color 

rojo (índice a*) del lomo procedente de hembras y reducir las pérdidas de agua al final de los 15 

días de envasado. También mejoró la vida útil de la carne, reduciendo el recuento de 

microorganismos aerobios mesófilos a los 15 días de conservación. Asimismo, no se observó el 

efecto antioxidante de la vitamina E. No se detectaron diferencias significativas entre 

tratamientos dietéticos en los parámetros de calidad de la canal ni en el riesgo de incidencia de 

carnes PSE. En conclusión, alimentar a cerdos de engorde con algarroba podría representar una 

estrategia, en la cuenca del Mediterráneo, para mejorar la calidad y vida útil de la carne y 

promover el uso de este recurso local. 

 Palabras clave: algarroba, vitamina E, cerdo, calidad carne, vida útil 
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Abstract 

The effect of feeding pigs with carob and vitamin E (VE) on carcass quality and meat quality and 

shelf life was investigated. A total of 220 pigs (boars and females) were fed with a conventional 

concentrate diet until 130 days old, and from then on, they received the 4 experimental diets, 

isoenergetic and isoproteic, containing either 0 or 20 % carob and 30 or 300 UI VE/kg feed. On 

169 days old, loin samples from 56 animals were taken and packaged in a modified atmosphere 

package (70% O2 + 30% CO2) during 1, 9, 11, 13 and 15 days. The results showed that the dietary 

addition of carob reduced the incidence of skin lesions detected at abattoir, in addition to 

improve the female loin redness (a*) and reduce the drip loss at 15 days of storage. 

Furthermore, it improved the meat’s shelf life, reducing the total mesophilic aerobic counts at 

15 days of storage. The antioxidant effect of vitamin E was not found. No significant differences 

were detected between dietary treatments on the meat quality traits nor the incidence of PSE 

meat. In conclusion, feeding pigs with carob could represent a nutritional strategy, in the 

Mediterranean areas, to improve the meat quality and shelf life and to promote the exploitation 

of this local feed source.  

 Key Words: carob, vitamin E, pork, meat quality, shelf life 
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1. Introducció  

Els indicadors econòmics del sector porcí l’any 2020 (MAPA, 2022a) situen a Espanya com el 

quart país amb més producció d’aquesta carn, només per darrera de Xina, Estats Units i 

Alemanya. Novament s’assoleixen xifres rècord, amb més de 56,4 milions d’animals sacrificats i 

unes 5 milions de tones de carn produïda, el que suposa un increment del 8,2 % respecte l’any 

2019. Dins la Unió Europea, Espanya es manté en segona posició amb un 21,8 % de la producció, 

molt a prop d’Alemanya. En general doncs, el sector porcí espanyol ha continuat com un dels 

líders tant en el mercat mundial com europeu, tot i la incertesa relacionada amb la evolució de 

la PPA (Pesta porcina africana) i la crisi de la COVID19. 

El consum domèstic de carn fresca a nivell espanyol és de gairebé 1,7 milions de kg, amb un 

increment de la demanda del 10,7 % respecte el 2019. En volum, el 37,7 % dels kg corresponen 

a carn fresca de pollastre, mentre que la de porc suposa el 30,2 %. Aquesta última és la que ha 

crescut més per damunt de la mitjana, amb un 13,7 %. El consum per càpita de carn fresca és de 

36,2 kg, suposant un increment de 3,43 kg respecte l’any anterior. La quantitat ingerida de 

pollastre és de 13,65 kg i la de porc de 10,93 kg. Aquesta última ha experimentat un ascens 

significatiu del 13,4 %, el que inverteix la tendència descendent del consum iniciada fa uns anys. 

Això és degut a l’increment del consum a la llar i una compensació de l’absència de consum en 

la canal HORECA (hotels, restaurants i cafeteries). El perfil de consumidor de carn de porc 

correspon a una llar formada per parelles amb fills d’edat mitjana, així com gent gran i parelles 

adultes sense fills. El responsable de la compra més important té entre 50 i 64 anys. Les 

comunitats autònomes amb major consum de carn de porc són Galicia, Castella i Lleó, i Castella 

la Manxa. Catalunya es situa en la setena posició tot i ser la segona amb més cens porcí (MAPA, 

2021). El canal principal de compra, tant de carn fresca com carn de porc, és el de supermercats 

i autoserveis, el que fa que sigui necessari pensar en sistemes de conservació amb atmosfera 

modificada (ATM) que permetin llargs dies de conservació. Aquest mètode permet conservar la 

carn durant 12 dies (Aspé et al., 2008), en canvi l’atmosfera normal (utilitzant PVC i film) només 

7 dies (Perlo et al., 2020). A més, manté la qualitat físico-química, sensorial i microbiològica de 

la carn (Hernández et al., 2009). 

En els últims mesos els preus de les matèries primes han experimentat un gran augment (Figura 

1), principalment degut a la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. La pujada va començar el 22 

de febrer del 2022, dos dies abans de l’inici de la guerra, i va arribar al seu màxim el 8 de març 

(3tres3, 2022). En el cas del blat l’increment ha estat del 38,4 % , en l’ordi del 39,9 % i en el panís 

del 43,3 % (Taula 1). S’ha de tenir en compte que els dos països que actualment estan en 
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conflicte bèl·lic són dels principals exportadors de blat i panís a Europa i Espanya, sent el 40 % 

de les importacions espanyoles de panís d’origen ucraïnès (Guinjoan, 2022). Aquests cereals són 

els fonamentalment utilitzats en les dietes dels animals de producció, i per això els preus del 

pinso han seguit la mateixa tendència, experimentant un increment del 17,6 % de la setmana 8 

a la 10 d’aquest mateix any (Figura 2). Actualment doncs hi ha un escenari d’incertesa que porta 

a buscar noves fonts d’alimentació per tenir major autonomia. Una de les estratègies podria ser 

la d’utilitzar productes locals, que a més de pal·liar els efectes anteriorment mencionats, també 

ajudaria a una producció més sostenible reduint la petjada de carboni. La producció de pinso 

presenta una petjada de carboni de 3,70 kg CO2eq /kg pes canal porc, sent la utilització de béns 

com els fertilitzants sintètics i la maquinària com els tractors o les segadores els principals factors 

que hi contribueixen. En relació al transport, l’impacte no és tant important però segueix sent 

un problema sobretot per aquells cereals que s’importen de països procedents del continent 

americà (Coma et al., 2021).  

 

Figura 1. Evolució del preu (€/tona) del blat (blau), panís (vermell) i ordi (taronja) des del maig del 2021 fins el maig 
del 2022 a Barcelona. Eix ordenades, preu (€/tona); eix abscisses, temps (mesos). Font: 3tres3 (2022). 

 

Taula 1. Preus (€/tona) del blat, panís i ordi (Barcelona) el 22 de febrer i el 8 de març de 2022, i increment que ha 
experimentat en aquest període expressat en percentatge. Font: 3tres3 (2022). 

Ítems Blat Panís Ordi 

€/tona 22/02/22 307 293 293 

€/tona 08/03/22 425 420 410 

Increment del preu (%) 38,4 43,3 39,9 
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Figura 2. Evolució dels preus (€/tona) del pinso de porcs d'engreix de la setmana 17 del 2021 a la setmana 17 del 2022. 
Font: MAPA (2022b). 

La garrofa és la fruita del garrofer (Ceratonia síliqua L.) i és originària de la conca Mediterrània 

(Figura 3). Espanya n’és un dels principals productors, sobretot a la zona de la Comunitat 

Valenciana, Illes Balears i Catalunya (Guillén et al., 2018). El seu preu s’ha anat mantenint en la 

última dècada, prenent un valor de 0,245 €/kg el maig del 2022 (Gencat, 2022). Tradicionalment, 

s’ha cultivat per l’alimentació humana i animal. Actualment té una àmplia aplicació en la 

indústria alimentària com additiu natural (estabilitzant i espessant) o inclús com a substitut del 

cacau, i també en la indústria farmacèutica i cosmètica. La llavor és considerada com la part més 

valuosa i la beina com a subproducte. Aquesta última representa el 90 % del pes del fruit i és 

rica en fibra i sucres, sent una potencial font d’energia, però pobra en proteïna i greix. Tot i així, 

conté una composició favorable d’àcids grassos essencials, com el linoleic. Per una banda, la 

seva aplicació en les dietes dels animals en altes dosis hauria de ser limitada pel seu gran 

contingut en tanins condensats, uns compostos polifenòlics d’alt pes molecular amb capacitat 

de formar complexes insolubles amb proteïnes, glúcids i enzims digestius, resultant en una 

reducció de la digestibilitat (Inserra et al., 2015; Kotrotsios et al., 2012a; Zhu et al., 2019). Però 

per altra banda, la seva incorporació en els pinsos en dosis moderades s’hauria de considerar 

pels grans efectes beneficiosos que presenta: antidiarreics, antibacterians, antioxidants i 

inhibidors de la peroxidació lipídica, entre d’altres (Vázquez et al., 2012). La majoria d’estudis 

s’han centrat en la seva inclusió en dietes de remugants (Obeidat et al., 2011; Priolo et al., 2000), 

encara que recentment també s’ha abordat en porcs d’engreix (Inserra et al., 2015). 
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Figura 3. Distribució mundial de garrofers (àrees marcades en color negre). Font: Gugliuzzo et al. (2019). 

La vitamina E (acetat de α-tocoferol; VE) és un potent antioxidant que presenta efectes 

beneficiosos en la qualitat de la carn, reduint la oxidació lipídica i les pèrdues per degoteig, a 

més de millorar el color de la carn. També té la capacitat d’optimitzar el guany mig diari i la 

eficiència alimentària en els porcs (Cannon et al., 1996). Tanmateix, en les condicions de 

producció de la zona, aquesta vitamina gairebé mai s’ha utilitzat a dosis altes per millorar la 

qualitat de la carn de porc. 

Tant la garrofa com la vitamina E presenten un efecte potencialment beneficiós en la millora de 

la vida útil i qualitat de la carn, el que podria evitar l’ús d’additius, una de les principals 

preocupacions dels consumidors. 
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2. Objectius 

L’objectiu del present estudi va ser avaluar l’efecte de la inclusió de garrofa i vitamina E en el 

pinso de porcs de finalització, a més del sexe (femelles i mascles sencers), sobre la qualitat de la 

canal, i qualitat i vida útil de la carn de porc emmagatzemada en ATM. 

Objectius específics: 

• Avaluar l’efecte de la inclusió de 20 % de garrofa i/o 300 ppm VE sobre els paràmetres 

de qualitat de la canal de porcs mascles sencers i femelles 

• Comparar la incidència de lesions sobre la pell, en escorxador, de porcs d’ambdós sexes 

(mascles sencers i femelles) alimentats amb o sense garrofa, amb baixos o alts nivells de 

VE  

• Avaluar l’efecte de la inclusió de 20 % de garrofa i/o 300 ppm VE, així com també el sexe 

sobre els paràmetres de qualitat tecnològica i microbiològica de la carn porcina 

emmagatzemada durant 1, 9, 11, 13 o 15 dies en ATM 
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3. Materials i mètodes 

3.1. Animals i instal·lacions 

L’estudi va tenir lloc a les instal·lacions de la granja experimental de BonÀrea Agrupa (granja 

Nial, Guissona, Lleida, Espanya) els mesos d’octubre i novembre del 2021. Es va realitzar sobre 

220 porcs (98 mascles sencers i 122 femelles) de creuament Landrace x Large White x Duroc 

(genètica DanBred), que van entrar amb una mitjana d’edat de 70 dies i 19,11±4,24 kg de pes 

viu (PV). Es van utilitzar dues naus de 24 corrals cadascuna, 2 reservats per infermeria (fora 

d’estudi). Així doncs, es van distribuir en un total de 44 corrals en funció del PV i el sexe, fent 22 

corrals per mascles i 22 per femelles, i per cada sexe 11 corrals de porcs lleugers i 11 de pesats, 

amb 5±0,8 animals per corral (suposant aproximadament 0,9 m2/porc). Es van assignar 

aleatòriament els 4 tractaments dietètics i es van administrar en la última fase d’engreix amb 

una mitjana d’edat de 130 dies i 79±11,6 kg PV (lleugers 70,5±7,7 kg PV i pesats 86,4±9 kg PV) 

durant 39 dies. 

Es va fer en dues naus tancades amb ventilació natural (estàtica), amb automatització de 

finestres. Cada corral disposava d’un menjador tipus tremuja holandesa d’una boca amb pinso 

disponible ad libitum i abeuradors tipus cassoleta d’accés lliure. A més, disposaven de cadenes 

com a element d’enriquiment. 

3.2. Disseny experimental 

El programa d’alimentació experimental es va administrar en l’última fase d’engreix, quan els 

porcs pesaven una mitjana de 79±11,6 kg PV. Prèviament, des de l’entrada dels animals fins 

arribar al pes objectiu per iniciar el tractament experimental, es van alimentar amb pinso 

d’engreix comercial. Es va fer un disseny 2x2 factorial de dos factors amb dos nivells cadascun: 

la suplementació de garrofa en forma de polpa (Il·lustració 1), al 0 o 20 %, i la vitamina E 

(sintètica, acetato de todo-rac-αtocoferilo), a 30 o 300 UI/kg. Les dietes es van formular per 

complir amb el requisit de ser isoenergètiques (2300 kcal EN/kg pinso) i isoproteiques (14,63 % 

PB, 0,86 % Lys). Conseqüentment, es van obtenir entre 5 i 6 rèpliques per sexe sense considerar 

la separació per pes (lleugers i pesats). L’addició de garrofa va substituir principalment a l’ordi 

(Taula 2). 

 

Il·lustració 1. Garrofa trossejada. Font: Pedro Pérez Carob products (www.ppmsl.com) 
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Taula 2. Ingredients, composició química estimada i vitamina E analitzada de les dietes administrades. 

 Tractament 1 2 3 4 

Garrofa, % 20 20 0 0 

VE, UI/kg 300 30 300 30 

Ingredients (g/100 g pinso)     

Panís farina 17,82 17,96 16,38 16,19 

Ordi 29,07 29,03 54,9 54,9 

Blat 7 7 7 7 

Farina extracció soja 47%PB 15,8 15,79 9,02 9,27 

Gira-sol expeller 3,92 3,92 8 8 

Garrofa 20 20 - - 

Oli palma 4,08 4,05 1,51 1,51 

Sulfat lisina 0,32 0,32 0,48 0,48 

Metionina hidroxi 0,05 0,05 0,02 0,02 

Treonina sòlida 0,07 0,07 0,09 0,09 

Carbonat càlcic fi 0,37 0,37 1,11 1,11 

Fosfat bicàlcic 0,73 0,73 0,61 0,61 

Sal 0,45 0,45 0,55 0,55 

Nucli 5 0,2 0,2 0,2 0,2 

Vitamina E 50 % 0,05 - 0,05 - 

Composició química estimada     

EN (Kcal/kg) 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 

Cendres (%) 4,5 4,5 4,8 4,8 

Humitat (%) 13,4 13,4 11,8 11,8 

PB (%) 14,7 14,7 14,5 14,6 

FB (%) 5,1 5,1 4,7 4,7 

FND (%) 17,5 17,5 14,9 14,9 

FAD (%) 10,8 10,8 5,8 5,8 

EE (%) 5,9 5,8 3,8 3,8 

Midó (%) 32,2 32,2 44,8 44,7 

Lys digestible (%) 0,7 0,7 0,8 0,8 

Met digestible (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Thr digestible (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Trp digestible (%) 0,1 0,1 0,1 0,2 

Ile digestible (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Val digestible (%) 0,6 0,6 0,6 0,6 

Vitamina E analitzada (mg/kg) 296,0 30,6 299,0 31,4 
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3.3. Anàlisi canals 

Al finalitzar l’etapa d’engreix es comptava amb 214 animals (Taula 3), ja que es van eliminar 6 

porcs de la prova, pertanyents a diferents tractaments dietètics, pel síndrome multisistèmic de 

l’aprimament post-deslletament (PMWS). Just abans de la sortida dels animals cap a 

l’escorxador, es van tatuar i es va determinar el PV a granja pesant-los individualment en una 

bàscula. Posteriorment es van seleccionar els animals amb el pes més representatiu de cada 

corral (en algun cas fins a dos animals per corral). Es van obtenir un total de 56 porcs (7 

porcs/sexe/tractament nutricional), sobre els que es van prendre les mostres de carn a 

escorxador. 

Els animals van estar aproximadament 18 hores en dejú pre-sacrifici. Es van traslladar en dos 

camions, amb aproximadament 11 porcs per compartiment, a l’escorxador de Guissona, situat 

a 2,5 km de la granja. A la sala d’espera es van distribuir en corrals de fins a 55 porcs cadascun, 

i el temps d’espera va ser de 2 hores amb lliure accés a aigua. 

Es van atordir amb un sistema de CO2 i es van sagnar, escaldar, pelar, flamejar, eviscerar i dividir 

per la meitat (hemicanals) seguint el procediment comercial estandarditzat. 

Taula 3. Distribució del nombre de mascles sencers i femelles per cada tractament dietètic. 

Número animals 0% garrofa 

VE baixa 

0% garrofa 

VE alta 

20% garrofa 

VE baixa 

20 % garrofa 

VE alta 

Femelles 30 26 34 28 

Mascles 24 24 22 26 

Diversos tècnics es van distribuir en diferents punts de la cadena de producció per anotar l’ordre 

de matança i les lesions externes de totes les canals objecte d’estudi. Les lesions externes es van 

valorar seguint el mètode descrit per Bottacini et al. (2018) que divideix la canal en dues zones, 

la posterior (inclou les extremitats posteriors i la cua) i l’anterior (la resta del cos de l’animal), i 

es defineixen 3 categories per la puntuació sent 0 punts quan hi ha fins a una rascada o 

mossegada, 1 punt quan hi ha entre 2 i 5 lesions, i 2 punts quan n’hi ha més de 5 o bé la canal 

presenta una ferida penetrant en el múscul (Il·lustració 2). Aquest protocol s’ha de diferenciar 

del descrit per Welfare Quality® (2009), el qual divideix la canal en 5 parts (orelles, part 

davantera, mig, quart posterior i extremitats) i puntua amb 0 punts quan hi ha fins a 1 lesió, amb 

1 punt entre 2-10 lesions i 2 punts quan existeixen més de 10 lesions o bé la canal presenta una 

ferida penetrant en el múscul. Es va realitzar per un tècnic mitjançant la inspecció visual de les 

canals, una vegada dividides en les dues hemicanals. Les valoracions es van anotar manualment 

i posteriorment es van introduir a l’Excel®. 
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Il·lustració 2. Valoració de les lesions externes en canals de porc. Llegenda: A -puntuació 0, B -puntuació 1, C -puntuació 
2. Font: Čobanović et al. (2016).  

Abans de traslladar les canals a la càmera d’oreig, es van pesar individualment. Es va avaluar el 

rendiment de la canal calenta (100*pes canal calenta/PV). Es van classificar mitjançant l’equip 

Autofom, que va proporcionar informació sobre el magre de la canal, els mil·límetres (mm) de 

greix del pernil i del llom, i la distribució de canals S i E (Taula 4). L’Autofom s’utilitza com a 

sistema de classificació de canals i fa una lectura per ultrasons, mitjançant 16 sensors de 2,0 

MHz situats en una estació en forma de mitja lluna d’acer inoxidable i separats per una distància 

de 25 mm de centre a centre. Realitza la captura de dades automàticament i no és necessari cap 

operari. Ofereix informació de la classificació, amb el percentatge de magre i la classe (SEUROP). 

A més, es poden obtenir d’altres mesures com el greix del pernil i del llom a partir d’equacions 

(Brøndum et al., 1998; Busk et al., 1999; Fortin et al., 2004; Pérez, 2014). El Reglament (UE) 

N°1308/2013 estableix les classes comercials SEUROP en funció del contingut de carn magra per 

la classificació de canals de porcí (Il·lustració 3). 

Taula 4. Model de la Unió Europea de classificació de canals de porc. Font: Reglamento (UE) N° 1308/2013 Del 
Parlamento Europeo y Del Consejo, de 17 de Diciembre de 2013 (2013) 

Classe 
Contingut de carn magra expressat en percentatge 

del pes en canal 

S 60 o més (≥60) 

E 55 o més fins menys de 60 (55 ≤ x < 60) 

U 50 o més fins menys de 55 (50 ≤ x < 55) 

R 45 o més fins menys de 50 (45 ≤ x < 50) 

O 40 o més fins menys de 45 (40 ≤ x < 45) 

P Menys de 40 (<40) 
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Il·lustració 3. Classificació de les canals de porc amb el sistema SEUROP. Font: Smidova (n.d.). 

3.4. Anàlisi mostres carn 

Després del sacrifici, les 56 canals seleccionades a granja es van portar a la sala de refrigeració 

(3 ºC) on un tècnic va extreure de cadascuna d’elles aproximadament uns 20 cm de llom, a 

l’alçada de L1-L4 (Longissimus dorsi et lumborum, LD) (Il·lustració 4). Es va mesurar el pH als 45 

minuts post-mortem (pH45) amb un pH-metre (G-PH7V XS, Itàlia) equipat amb dues dissolucions 

tampó pH 7,00 i 4,01 per calibrar-lo. El múscul LD és un dels que presenta major activitat 

glicolítica degut a la quantitat de carbohidrats que es transformen a àcid làctic, per això és el 

que es sol utilitzar com a referència per la mesura de pH. Tradicionalment, és el més utilitzat per 

l’avaluació de la qualitat de la carn (Faucitano et al., 2004; Wicke et al., 1995). 

De cada llom es van tallar cinc filets de 2 cm, es van pesar (registre de pes pre-envasat) i se’ls va 

assignar un tractament de conservació a l’atzar (1, 9, 11, 13 i 15 dies). Es van envasar amb un 

coixinet absorbent en safates de polietilè tereftalat transparent amb una atmosfera modificada 

(ATM) composada per un 70% O2 i 30% CO2. A cada safata es van col·locar 4 talls de llom, evitant 

la superposició entre ells, de 4 animals amb 4 tractaments nutricionals diferents. Es van 

etiquetar amb el número de tatuatge, dies de conservació (9, 11, 13 i 15) i tractament 

nutricional, diferenciant-se amb 4 colors diferents: blau pel T1, verd pel T2, rosa pel T3 i groc pel 

T4. El cinquè tall es va destinar a dia 1 de conservació, el qual no es va envasar amb ATM sinó 

que es va cobrir i refrigerar per ser analitzat el dia següent (Il·lustració 5 i 6). Una vegada es van 

tenir totes les mostres recollides, es van portar al laboratori de la Universitat de Lleida i es van 

conservar en refrigeració a 4 ºC. 
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Il·lustració 4. Extracció de 20 cm de llom (Longissimus dorsi et lumborum) a l’alçada de L1-L4 (fletxa negra). Font: 
pròpia. 

 

Il·lustració 5. Elaboració de les safates amb lloms de 4 animals pertanyents a 4 tractaments nutricionals diferents 
(Tractament, nº animal: T1, 5; T2, 135; T3, 181; T4, 216), en aquest cas destinada a 13 dies de conservació (d13). Font: 
pròpia. 

 

Il·lustració 6. Envasat de les safates en ATM al 70% O2 i 30% CO2. Font: pròpia. 
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Es van obrir les safates per ordre successiu en funció dels dies de conservació. Després d’airejar 

les mostres durant aproximadament 30 minuts pel blooming (oxigenació de la mioglobina 

superficial per la formació d’oximioglobina), es va mesurar el color mitjançant el sistema CIE 

L*a*b* en l’àrea de carn exposada a la oxigenació amb un colorímetre (Konica Minolta Sensing 

Inc., Osaka, Japó) (Il·lustració 7). L’espai tridimensional de color CIELAB (Il·lustració 8) va ser 

desenvolupat l’any 1976 per la Commission Internationale d'Eclairage (CIE) amb l’objectiu de 

crear una eina per facilitar la comunicació del color i millorar sistemes creats anteriorment. La 

L* és la lluminositat, està representada en l’eix Z i s’estén de negre (L 0) a blanc (L 100). L´índex 

de color vermell (a*) està a l’eix X i s’estén de verd (-a) a vermell (+a), variant en una escala de  

-60 a +60. L’índex de color groc (b*) està a l’eix Y i s’estén de blau (-b) a groc (+b), variant en una 

escala de -60 a +60. Al centre de l’espai de color (on a* i b* són iguals a 0) hi ha el gris (Hunt & 

King, 2012). 

El color perceptible està definit per L*C*h° i es representa en el mateix diagrama que l’espai de 

color L*a*b* però en coordenades polars enlloc de cartesianes. La L* representa la lluminositat, 

igual que l’explicat anteriorment, descriu la foscor o brillantor del color. La C* correspon al 

croma o saturació, defineix com de viu o apagat és un color, i varia de 0 (completament 

insaturat) al valor màxim (60 o valor màxim similar al de a* i b*). La h° correspon a hue o angle 

de to, que descriu el color tal i com es comunica verbalment (blau, verd, groc, vermell, etc.); 

representa l’angle format entre els eixos a* i b*, sent vermell (+a*) quan fa 0°, groc (+b*) 90°, 

verd (-a*) 180° i blau (-b*) 270° (Font-i-Furnols et al., 2015; Hunt & King, 2012). 

 

 

Il·lustració 7. Determinació del color (CIELAB) amb un colorímetre. Font: pròpia. 
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Il·lustració 8. Espai de color CIELAB. Llegenda: L* -lluminositat (L0 negre i L100 blanc); a* -verd (-a*) i vermell (+a*); 
b* -blau (-b*) i groc (+b*). Font: Entendiendo El Espacio de Color CIE L*A*B* (n.d.). 

Les mesures de pH i lluminositat (L*) preses en les mostres de carn, tenien com a objectiu 

determinar el risc d’aparició de canals PSE (pale, soft and exudative). En el present estudi es van 

tenir en compte els dos llindars de pH45 5,9 i 6,1 (Honikel & Fischer, 1977; Koćwin-podsiadła et 

al., 1989) i una lluminositat superior a 50 (Čobanović et al., 2020) (Taula 5).  

Taula 5. Atributs tecnològics i llindars establerts per determinar la incidència de carns PSE en el present estudi. 

Atribut tecnològic PSE 

pH45 <5,9 

pH45 <6,1 

L* >50 

pH45 = pH determinat als 45 minuts post-mortem 

L* = lluminositat 

Es va determinar la formació de metamioglobina (MMb) a partir de les mesures de reflectància 

(R) en els punts isobèstics 572, 525 i 730 nm. En primer lloc es va fer el logaritme recíproc de la 

reflectància per obtenir l’atenuància del reflex (A) (Equació 1), i posteriorment es va calcular el 

percentatge de MMb (Equació 2) (Krzywicki, 1979) per a cada dia de conservació en ATM. 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
1

𝑅
 

Equació 1: obtenció dels valors de l’atenuància del reflex (A) a partir del logaritme recíproc de la reflectància (R). 

 

%𝑀𝑀𝑏 =  (1,395 −  (
𝐴572 −  𝐴730

𝐴525 −  𝐴730
)) × 100 

Equació 2: determinació del percentatge de metmioglobina (%MMb) a partir de l’atenuància del reflex (A) en els 

punts isobèstics 572, 525 i 730 nm. 
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Posteriorment els filets de llom es van assecar suaument i es van pesar (registre pes post-

envasat) per determinar les pèrdues d’aigua durant l’envasat (Il·lustració 9). Es van embolicar 

amb paper de plata i es van envasar al buit per ser conservades en congelació a -30 ºC. Als 45 

dies d’emmagatzematge, es van descongelar i es van pesar (pes post-congelació) per determinar 

les pèrdues d’aigua per descongelació. Finalment es van determinar les pèrdues totals d’aigua 

(Equació 3,4 i 5). 

 

𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑡 (%)  =  (
𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑎𝑣𝑠𝑎𝑡 −  𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑡

𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑡
) × 100 

Equació 3: determinació del percentatge de les pèrdues per envasat en ATM.  

 

𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó (%)  = (
𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑡 −  𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑡

𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑡
) × 100  

Equació 4: determinació del percentatge de les pèrdues per descongelació. 

 

𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑑′𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 (%)  

=  (
(
𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑡 ×  𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó

𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑡
) +  𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑡

𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑡
) × 100 

Equació 5: determinació del percentatge de les pèrdues totals d’aigua. 

 

A dia 1 i 15 de conservació, a més de fer les valoracions anteriors, també es va mesurar el pH 

amb un pH-metre (Il·lustració 10) i es van prendre mostres per fer microbiologia. Per això, es 

van escollir 3 mascles de cada tractament. Es van col·locar els filets de llom en una cabina 

extractora de flux laminar per mantenir les condicions de màxima esterilitat i es van pesar 10 g 

de mostra. Es van introduir en unes bosses estèrils (Il·lustració 11), a les que es va afegir 90 g de 

peptona salina per preparar la dilució mare. Es van posar a l’stomacher durant 1 minut per 

homogeneïtzar. Es va fer un banc de dilucions per posteriorment analitzar els microorganismes 

aerobis mesòfils i psicròfils. En el cas dels aerobis mesòfils el procediment va consistir en fer una 

sembra per inclusió mitjançant la norma UNE-EN ISO 4833-1:2013, és a dir, es va sembrar 1 mL 

de cada mostra líquida (banc de dilucions) en una placa de Petri estèril. En cada placa es van 

vessar uns 15 mL de medi PCA a 46±1 ºC i es va agitar suaument per homogeneïtzar-ho. Es va 

deixar a temperatura ambient durant uns minuts per a que es solidifiqués i seguidament es va 

incubar a 30±1 ºC en posició invertida. A les 72±1 h es va treure de l’estufa i es va fer el recompte 

d’aquelles que contenien entre 15 i 300 colònies. En el cas dels psicròfils es va fer una sembra 

en superfície mitjançant la norma NF-EN ISO 17410:2001, que va consistir en pipetejar 0,1 mL 
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de cada mostra líquida en una placa de Petri amb medi PCA i estendre-ho amb una nansa de 

Drigalsky. Es va tapar i es va deixar absorbir durant 15 minuts a temperatura ambient. Tot seguit 

es va incubar en posició invertida a 6,5±1 ºC. Als 10 dies es va treure de la incubadora i es va fer 

el recompte d’aquelles que contenien entre 15 i 150 colònies. 

L’objectiu era conèixer la evolució del recompte microbiològic i la proporció de mostres de cada 

tractament que superarien o no el límit establert de garantia de seguretat alimentària (Normas 

Microbiológicas de Los Alimentos y Asimilados (Superficies, Aguas Diferentes de Consumo, 

Subproductos) y Otros Parámetros Físico-Químicos de Interés Sanitario, 2020). 

 

Il·lustració 9. Pesatge dels filets de llom, prèviament assecats suaument amb un paper absorbent. Font: pròpia. 

 
Il·lustració 10. Determinació del pH amb un pH-metre. Font: pròpia. 

 

Il·lustració 11. Preparació de les mostres de llom pel seu posterior anàlisi microbiològic, en una campana de flux 
laminar i amb condicions de màxima esterilitat. Font: pròpia. 
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3.5. Anàlisi estadístic 

Les dades van ser analitzades amb el programa estadístic JMP Pro15 (SAS Institute Inc., Cary, 

NC, EUA). Les variables de qualitat de canal i atributs tecnològics de la carn en el dia del sacrifici, 

així com el pH en els diferents dies post-mortem, es van analitzar amb models simples de mínims 

quadrats que van considerar els efectes fixes de la suplementació amb garrofa i/o vitamina E, i 

el sexe de l’animal, així com la seva interacció. En el cas del recompte de microbis en la carn, els 

resultats es van transformar de valor absolut a logaritme en base 10 per a realitzar l’anàlisi de 

variància, que no va incloure l’efecte del sexe ja que aquestes variables només es van mesurar 

en la carn dels mascles. 

L’evolució dels atributs de qualitat tecnològica durant el període en atmosfera modificada es va 

analitzar amb models mixtes amb mesures repetides, incloent, a més dels anteriors efectes fixes, 

el dia de conservació i la seva interacció amb la suplementació amb garrofa, vitamina E i el sexe, 

així com l’animal com a efecte aleatori. Es va considerar l’animal com a unitat experimental (n=7 

rèpliques per cada sexe, nivell de garrofa i vitamina E).  

Els resultats s’expressen com a mitjanes de mínims quadràtiques i el seu error estàndard. La 

separació de mitjanes entre grups es va realitzar amb la prova de Tukey.  

L’associació de variables discretes com la proporció de canals de cada categoria comercial, els 

danys a la pell o la proporció de canals amb risc de PSE segons diferents atributs tecnològics a 

dia 1, amb el nivell de garrofa, vitamina E i el sexe de l’animal es va valorar amb taules de 

contingència, mitjançant el test de Pearson. En tots els casos, es va considerar un nivell de 

significació de 0,05 per a diferències significatives entre grups. En aquells casos en que les 

interaccions entre els factors van presentar un p-valor major de 0,1, es van estudiar els efectes 

principals de manera aïllada. 

També es va verificar que l’ordre d’entrada dels porcs a la matança va ser aleatori, no existint 

diferències en la proporció d’animals de cada grup entre la primera i la segona meitat de canals 

a la línia de sacrifici (p>0,1). 
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4. Resultats i discussió 

4.1. Qualitat de la canal 

La taula 6 presenta l’efecte de les variables objecte d’estudi sobre els paràmetres relacionats 

amb la qualitat de la canal (pes viu final, pes, magre i rendiment canal, mm greix pernil i llom, 

proporció canals S i canals E). Cap de les variables estudiades de la qualitat de la canal es va 

veure afectada per la suplementació de garrofa o vitamina E en el pinso. Per contra, el sexe va 

influir en la majoria d’elles. 

El pes viu al sacrifici va ser significativament major en els mascles (p<0,05). Gispert et al. (2010) 

i Morales et al. (2010) no van observar diferències significatives entre els mascles sencers i les 

femelles, tot i que numèricament en el primer estudi els mascles sencers presentaven un pes 

superior al de les femelles (111,64 i 107,92 kg, respectivament). El mateix van reportar Daza et 

al. (2017), els mascles castrats presentaven un pes de 123,66±1,2 kg i les femelles de 120,73±1,2 

kg, sent la genètica utilitzada molt similar a la del present estudi. En quan al pes de la canal, va 

ser significativament major en els mascles (p<0,05), probablement degut al major pes viu al 

sacrifici. Tot i això, el rendiment de la canal va ser superior en les femelles. Aquest últim fet 

podria deure’s a la minva de pes que significa treure l’aparell reproductor de les canals dels 

mascles. 

L’espessor de greix en el llom va ser significativament major en els mascles (p<0,05). El contrari 

van observar Aymerich et al. (2019, 2021), Cámara et al. (2014) i Gispert et al. (2010), on les 

femelles presentaven una major espessor de greix en el llom. Aquesta diferència de resultats 

pot ser deguda al pes viu al sacrifici i pes de la canal superiors en els mascles, tot i que no estaven 

castrats. Tal i com reporten Hwang et al. (2020) i Sládek et al. (2018), a mesura que incrementa 

el pes de la canal també ho fan els mm de greix en el llom. Altrament, Morales et al. (2010) no 

van observar diferències entre els mascles sencers i les femelles. Tanmateix, diversos estudis 

reporten major deposició de greix en castrats (Garitano et al., 2013; Latorre et al., 2003a,b; 

Lowell et al., 2019; Morales et al., 2013), en gran part degut a la castració que resulta en un canvi 

en el metabolisme. La testosterona és coneguda per promoure el creixement muscular, el que 

manca en mascles castrats i fa que la energia es transfereixi al teixit adipós (Sheikh et al., 2017). 

En quan a l’espessor de greix en el pernil no es van observar diferències entre sexes. En canvi, 

Aymerich et al. (2019) i Gispert et al. (2010) van reportar una espessor de greix en el Gluteus 

medius superior en les femelles. 
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El percentatge de magre de la canal va ser significativament major en les femelles (p<0,05). 

Sheikh et al. (2017) també van observar que les femelles presentaven major capacitat de 

dipositar carn magra en comparació amb mascles castrats. En canvi, Aymerich et al. (2019) van 

reportar una carn més magra en els mascles sencers. Tanmateix, Cámara et al. (2014) i Morales 

et al. (2010) no van observar diferències entre sexes. Aquesta gran diversitat de resultats pot 

ser deguda a la genètica, la dieta i el maneig emprats (Xia et al., 2022). El sistema de classificació 

SEUROP recompensa a les canals que presenten un major contingut de magre. Kress et al. (2020) 

van reportar una proporció de canals S del 89,3% en els mascles sencers i 85,3% en les femelles, 

ja que els primers tenien una carn més magra. A més, va utilitzar Pietrain com a mascle 

finalitzador, el que es caracteritza per tenir unes carns menys greixoses en comparació amb 

Duroc (Glodek, 1996; Lowell et al., 2019; Morales et al., 2013). Al contrari, en el present estudi 

es va descriure un 86,2 % de canals S en femelles i 55,8 % en mascles. Així doncs, les femelles 

resultants del genotip híbrid de pare Duroc Danbred són més magres que els mascles sencers. 

La suplementació de garrofa tampoc va afectar als paràmetres de qualitat de la canal (p>0,05). 

El mateix van observar Inserra et al. (2015) en el pes al sacrifici, pes de la canal i rendiment de 

la canal amb un 8 i 15 % d’inclusió de garrofa en el pinso en comparació amb els que van rebre 

una dieta comercial. En canvi, Kotrotsios et al. (2012b) van descriure un major pes al sacrifici i 

de la canal en els porcs alimentats amb 7,5 % (113,21 kg; 68,28 kg) i 10 % (115,00 kg; 69,43 kg) 

de garrofa en comparació als que en van rebre 12,5 % (106,85 kg; 64,30 kg) i 0 % (110,89 kg; 

66,90 kg). El mateix autor no va observar diferències en el rendiment de la canal ni la espessor 

del greix subcutani lumbar. Així mateix, Seoni et al. (2021) van observar que la inclusió de fins 

un 15 % de farina d’esparceta (una llegum rica en tanins condensats) no va afectar al pes de 

sacrifici, percentatge de magre o espessor de greix dorsal en porcs sencers, però sí va disminuir 

el pes i rendiment de la canal. Des del punt de vista productiu però també ambiental, podria ser 

de gran interès la inclusió de subproductes de la garrofa en les dietes dels animals de granja. Tal 

i com s’ha mencionat anteriorment els rendiments no es veuen afectats. A més, permetria reduir 

el malbaratament dels aliments i contribuir en la economia circular.  

La suplementació amb vitamina E no va afectar als paràmetres de qualitat de la canal (p>0,05). 

El mateix corroboren altres autors en el pes viu al sacrifici, pes de la canal i greix en el llom a 

l’addicionar VE al pinso (Cannon et al., 1996; Jin et al., 2018; Wang et al., 2022). Guo et al. (2006), 

tot i no descriure diferències en els pesos al sacrifici i de les canals, van observar un increment 

d’aquests a mesura que augmentaven els dies de suplementació de VE. Es creu que va ser degut 

a un dèficit de VE abans de l’estudi, que va resultar en un increment del PV una vegada es va 

suplementar el pinso amb els nivells suficients de VE. Altrament, Rossi et al. (2014) van observar 
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un increment del pes de la canal en els animals suplementats amb 150 mg de vitamina E i 15 mg 

de verbascoside (109,9±2,0 kg), un compost fenòlic amb capacitat antioxidant, respecte els 

alimentats amb un pinso comercial (102,6±1,5 kg). Això contradiu l’estudi previ realitzat pel 

mateix autor (Rossi et al., 2017) en el que no van trobar diferències significatives. En quant a 

l’espessor de greix en el llom, Huang et al. (2019) van descriure que era major, a nivell de la 

desena costella, en aquells animals suplementats amb 220 UI VE/kg pinso respecte els que van 

rebre una dosi de 11 UI/kg. En canvi, no van descriure diferències significatives en el percentatge 

de magre.  

Taula 6. Efecte del sexe i la suplementació amb garrofa i vitamina E en els paràmetres relacionats amb la qualitat de 
la canal. 

Diferències significatives estadísticament a p<0,05 ; NS = no significatiu ; *p<0,05**p<0,001***p<0,0001 

SEM = error estàndard de les mitjanes de mínims quadrats 

4.2. Danys en la pell a escorxador 

La incidència del dany en la canal està descrita en la taula 7. La suplementació amb garrofa va 

reduir les lesions en la pell, en canvi la vitamina E no va demostrar cap efecte diferencial. 

Altrament, els mascles van presentar més lesions que les femelles.  

Variables 

Suplementació 
garrofa (G) 

Suplementació 
vitamina E (VE) 

Sexe (S) 
SEM 

Nivell 
significació 

(P-valor) 

0% 20% Baixa Alta Femella Mascle G VE S 

Pes final (kg) 125,7 124,5 125,5 124,6 120,0 130,1 1,40 NS NS *** 

Pes canal (kg) 92,5 91,7 92,6 91,5 89,7 94,4 1,13 NS NS * 

Rendiment 
de la canal 

(%) 
73,8 73,5 73,8 73,5 74,6 72,7 0,20 NS NS *** 

Magre canal 
(%) 

60,9 60,6 60,7 60,8 61,6 60,0 0,18 NS NS *** 

Greix pernil 
(mm) 

11,5 11,3 11,7 11,2 11,3 11,6 0,52 NS NS NS 

Greix llom 
(mm) 

16,1 16,6 16,3 16,4 15,0 17,7 0,25 NS NS *** 

Proporció de 
canals S 
(> 60% 

magre) (%) 

75,7 
(78/103) 

69,4 
(75/108) 

71,6 
(78/109) 

73,5 
(75/102) 

86,2 
(100/116) 

55,8 
(53/95) 

- NS NS *** 

Proporció de 
canals E 
(55-60 % 

magre) (%) 

24,3 
(25/103) 

28,7 
(31/108) 

27,5 
(30/109) 

25,5 
(26/102) 

13,8 
(16/116) 

42,1 
(40/95) 

- NS NS *** 
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El percentatge de lesions en la pell va ser superior en la part anterior dels animals, el que 

coincideix amb els resultats obtinguts per Bottacini et al. (2018). Es va detectar un efecte entre 

sexes, on els mascles sencers presentaven en més freqüència lesions en comparació amb les 

femelles (p<0,05). Vanheukelom et al. (2012) també van reportar més problemes de danys en la 

pell en mascles sencers. Aquests resultats es podrien explicar pel comportament més agressiu 

que presenten, el que condueix a més baralles i com a conseqüència a més danys en la pell 

(Adzitey & Nurul, 2011).  

Taula 7. Efecte del sexe i la suplementació amb garrofa i vitamina E en la incidència de lesions en la pell. Els resultats 
expressats representen la proporció d'animals afectats pels danys. 

Diferències significatives estadísticament a p<0,05 ; NS = no significatiu , *p<0,05**p<0,001***p<0,0001 

En quan a la suplementació de garrofa, es va observar que disminuïa significativament els danys 

a la pell (p<0,05). No s’han trobat estudis que relacionin aquestes dues variables. Tot i això, sí 

que se n’han trobat en dietes riques en fibra, comparables amb la garrofa ja que aquesta n’és 

una font (Goulas et al., 2016). La majoria estan enfocats en verres, i tal i com descriuen 

Greenwood et al. (2019) i Sapkota et al. (2016), la inclusió de fibra pot reduir els comportaments 

agressius degut a la major sensació de sacietat que els provoca. Altrament, Kobek-Kjeldager et 

al. (2022) van descriure que la inclusió de fibra promovia una flora intestinal beneficiosa, 

limitació de la proliferació de patògens, reducció de la formació de tòxics, mitigació de les 

úlceres gàstriques i increment de la sacietat, que van relacionar amb una disminució de factors 

estressants i conseqüentment de les mossegades de cues. Per una banda, en el present estudi, 

no es van detectar diferències significatives (p>0,05) en els danys a la pell en granja (dades no 

presentades). Per altra banda, es descarta la distribució dels animals en el camió i en la sala 

d’espera com la possible causant d’aquesta diferència de resultats, ja que l’entrada en la línia 

de sacrifici va ser completament aleatòria. Per tant es podria pensar que la diferència observada 

Variables 

Suplementació 
garrofa (G) 

Suplementació vitamina 
E (VE) 

Sexe (S) 
Nivell 

significació 
(P-valor) 

0% 20% Baixa Alta Femella Mascle G VE S 

Dany anterior 
51,5 

(52/101) 
60,6 

(66/109) 
53,2 

(58/109) 
59,4 

(60/101) 
49,1 

(57/116) 
64,9 

(61/94) 
NS NS * 

Dany posterior 
45,5 

(46/101) 
26,6 

(29/109) 
32,1 

(35/109) 
39,6 

(40/101) 
37,1 

(43/116) 
34,0 

(32/94) 
* NS NS 

Dany anterior + 
dany posterior 

28,71 
(29/101) 

22,94 
(25/109) 

25,69 
(28/109) 

25,74 
(26/101) 

24,1 
(28/116) 

27,6 
(26/94) 

NS NS NS 

Dany greu 
anterior 

5,94 
(6/101) 

0,92 
(1/109) 

3,67 
(4/109) 

2,97 
(3/101) 

2,59 
(3/116) 

4,26 
(4/94) 

* NS NS 

Dany greu 
posterior 

0,99 
(1/101) 

0,92 
(1/109) 

0,92 
(1/109) 

0,99 
(1/101) 

1,72 
(2/116) 

0,0 
(0/94) 

NS NS NS 
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a escorxador podria ser deguda a una major tranquil·litat en els animals alimentats amb garrofa 

en el temps de dejú o moments abans del sacrifici.  

En quan a la suplementació de vitamina E, no es van observar diferències en el percentatge de 

lesions en la canal, el que també corroboren Peeters et al. (2006) a l’addicionar 150 mg VE/kg 

pinso. Tot i això, es podria haver esperat una disminució dels danys ja que tal i com demostren 

Peeters et al. (2005) la vitamina E podria relaxar als animals. 

4.3. Qualitat tecnològica de la carn a dia 1 

La taula 8 presenta l’efecte de les variables objecte d’estudi sobre els paràmetres relacionats 

amb la qualitat tecnològica de la carn a dia 1, just abans d’envasar els filets de llom en safates 

amb atmosfera modificada. No es van observar diferències significatives en els valors de mesura 

dels atributs de color de la carn (L*, a*, b*, croma i angle de to) entre tractaments dietètics. El 

mateix reporten Jin et al. (2018) i Cannon et al. (1996), que van addicionar 325 mg VE/kg pinso 

durant 28 dies i 100 mg VE/kg pinso durant 84 dies, respectivament, i no van observar canvis en 

les mesures de color L*, a* i b*. Per contra, Upadhaya et al. (2017) van observar que els animals 

alimentats durant 12 setmanes amb 300 UI VE/kg pinso presentaven un color de la carn 

significativament més vermellós en comparació amb els que no van rebre suplementació, 

probablement degut a la capacitat que presenta la VE de reduir la oxidació i per tant la 

deterioració. Altrament, Inserra et al. (2015) no van descriure diferències en els valors de L*, a*, 

b*, saturació i angle de to entre aquells animals suplementats amb un 8 i 15% de garrofa, i els 

no suplementats. 

Tanmateix, es va detectar una tendència a diferenciar-se el color entre sexes, sent significatiu 

quan es va tenir en compte la suplementació de garrofa. Així doncs es va descriure una interacció 

a l’addicionar garrofa al pinso, sent significativament major el color vermell (a*) en femelles i 

menor en mascles (Figura 4). En canvi, l’efecte contrari es va observar en l’angle de to o hue, on 

les femelles presentaven els valors més baixos i els mascles els més elevats (Figura 5). 

Dokmanovic et al. (2017) també van reportar una carn més vermella en les femelles en 

comparació amb els mascles sencers, igual que Van Der Wal et al. (1999) quan els animals 

estaven sotmesos sota una situació d’estrès. Per contra, Stupka et al. (2017) no van observar 

diferències entre mascles sencers i femelles. Altres autors descriuen majors valors de a* en 

mascles castrats en comparació amb femelles (Alonso et al., 2009; Hwang et al., 2020; Latorre 

et al., 2003a), el que podria ser degut a un major contingut de mioglobina en la carn (Newcom 

et al., 2004). En el present estudi es va descriure un major contingut de greix en els mascles, el 

que s’ha associat a carns més pàl·lides (Oliver et al., 1993) i per tant podria justificar la tendència 
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de carns més vermelloses en les femelles. En quan als valors de hue, Vigo (2021) no va detectar 

diferències significatives entre mascles sencers i femelles. Lowell et al. (2019) i Muhlisin et al. 

(2014) tampoc van descriure diferències entre mascles castrats i femelles. L’increment de l’angle 

de to juntament amb la disminució del color vermell de la carn estan relacionats amb el 

deteriorament de la carn, degut a la seva relació positiva amb la concentració de metmioglobina 

en la carn (Inserra et al., 2015).  

També es va observar que el color groc va ser significativament major al suplementar nivells alts 

de VE en absència de garrofa (Figura 6). Resultats similars va obtenir Hasty et al. (2002), que van 

descriure una tendència a majors colors grocs en la carn (índex b*) al suplementar amb VE. 

També Peeters et al. (2006), que van observar que els lloms dels animals suplementats amb 150 

mg VE/kg pinso durant 21 dies presentaven un color groc significativament major que els que 

van rebre la dieta control (sense suplementació de VE). Altrament, els animals que no es van 

suplementar amb vitamina E ni garrofa van presentar els valors de groc més inferiors.  

Taula 8. Efecte del sexe i la suplementació de garrofa i vitamina E en els atributs tecnològics que determinen els 
paràmetres de color de la carn i el percentatge de pèrdues pel descongelat. 

Diferències significatives estadísticament a p<0,05, NS = no significatiu, T 0,05<p<0,10 

SEM = error estàndard de les mitjanes de mínims quadrats 

L* = lluminositat; a* = índex color vermell; b* = índex color groc; C* = croma; h = angle de to o hue 

En quan a les pèrdues de descongelat, no es van observar diferències significatives entre 

tractaments dietètics (VE i garrofa). El mateix corroboren Hoving-Bolink et al. (1998), que van 

sotmetre els filets de llom a temperatures de -25 ºC durant 100 dies i no van descriure 

diferències entre aquells provinents d’animals suplementats amb 200 mg VE/kg pinso i els que 

van rebre la dieta control amb 8 mg VE/kg pinso. Per contra, Asghar et al. (1991) van reportar 

que alts continguts de α-tocoferol en el pinso (200 UI VE/kg pinso) tenien un efecte positiu 

reduint les pèrdues per degoteig en el descongelat. Es creu que la naturalesa d’acció de la VE 

Variables 

Suplementació 
garrofa 

Suplementació 
vitamina E (VE) 

Sexe 
SEM 

Nivell significació 
(P-valor) 

0% 20% Baixa Alta Femella Mascle G VE S 

Pèrdues 
descongelat (%) 

14,0 14,1 14,1 14,1 13,6 14,5 0,64 NS NS NS 

L*(D65) 52,3 51,7 52,0 52,0 51,8 52,2 0,32 NS NS NS 

a*(D65) 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 1,0 0,13 NS NS T 

b*(D65) 5,1 5,2 5,0 5,3 5,2 5,1 0,17 NS NS NS 

C*(D65) 5,3 5,4 5,2 5,5 5,4 5,2 0,17 NS NS NS 

h (D65) 78,5 76,1 77,4 77,9 75,8 79,5 1,33 NS NS T 
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sobre la capacitat de retenció d’aigua ve donada per la seva protecció sobre les membranes 

cel·lulars, fent que romanguin intactes més temps i es redueixin les pèrdues de fluids (Asghar et 

al., 1991). Tampoc es van observar diferències entre sexes. Els mateixos resultats van obtenir 

Latorre et al. (2004; 2003a,b) comparant mascles castrats i femelles. 

4.4. Paràmetres de la qualitat del llom a dia 9, 11, 13 i 15 de conservació 

Els nivells de significació dels paràmetres de qualitat de la carn (mesures de color i percentatge 

de metamioglobina i pèrdues d’aigua) al llarg dels dies de conservació estan representats a la 

taula 9. La inclusió de garrofa i vitamina E no van tenir cap efecte per se sobre les variables. 

Tampoc el sexe, a excepció de la lluminositat en que els filets de llom dels mascles van ser més 

pàl·lids. En canvi, el dia va afectar sobre gairebé tots els paràmetres de qualitat de la carn. 

En quan a la lluminositat, es va observar una oscil·lació prenent els números més alts a dia 13 i 

els més baixos a dia 11 i 15 (Figura 7). Tot i que les diferències van ser estadísticament diferents, 

els valors estan dins dels rangs esperables. Muhlisin et al. (2014) també van reportar un augment 

de la lluminositat al llarg dels dies de conservació en filets de llom emmagatzemats en ATM. 

Altrament, es va observar un efecte diferencial entre sexes. Els filets de llom de mascles eren 

significativament més pàl·lids (major L*) que els de les femelles (Figura 8), probablement degut 

al major contingut de greix (Oliver et al., 1993). 

En quan al color vermell de la carn (a*), es va observar que es mantenia de dia 9 a 13 de 

conservació i a dia 15 es reduïa significativament (Figura 9). Houben et al. (1998), que van 

conservar la carn durant 10 dies en film i en una ATM al 66% O2, 27% CO2 i 7% N2, i Rossi et al. 

(2017), durant 21 dies en ATM (70:20:10 % ; O2:CO2:N2), també van descriure que l’índex a* 

disminuïa al llarg dels dies d’emmagatzematge en ATM. La deterioració del color vermell de la 

carn és principalment deguda a l’oxidació de la mioglobina que, en presència d’oxigen, la 

oximioglobina i carboximioglobina s’oxiden a metamioglobina (Neethling et al., 2015). A banda 

d’això, es va observar una resposta diferencial entre sexes al suplementar amb garrofa, sent 

significativament major el color vermell en femelles (Figura 10). El mateix resultat es va obtenir 

a dia 1 de conservació, tot i que el valor absolut de l’índex a* va ser inferior ja que es va mesurar 

a les poques hores post-mortem i encara no havia passat el suficient temps com per oxigenar-se 

i donar el color característic vermellós. Des del punt de vista del consumidor, es podria dir que 

la carn de femelles alimentades amb garrofa presentava més bona aparença ja que majors valors 

de a* indiquen més acceptabilitat (Hernández Salueña et al., 2019). 

En quan al color groc, va incrementar significativament de dia 9 a 11 de conservació i després es 

va mantenir constant (Figura 11). Moroney et al. (2012), que van conservar la carn en ATM (80 
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% O2 i 20 % CO2) durant 15 dies, i Rossi et al. (2014), la van mantenir a 4 ºC durant 8 dies, van 

obtenir resultats similars, en els que l’índex b* incrementava significativament al llarg dels dies 

de conservació. Això es podria atribuir a la formació de metamioglobina (Huang et al., 2019). 

Altrament, es va detectar una interacció entre la inclusió de garrofa i vitamina E. L’índex b* es 

va veure disminuït al suplementar amb garrofa i alts nivells de vitamina E, en canvi els valors 

màxims es van observar amb la suplementació d’alts nivells de vitamina E en absència de garrofa 

(Figura 12).  A dia 1 també es va detectar que el color groc augmentava al suplementar amb 

vitamina E, però no es va descriure cap interacció amb la garrofa (resultats presentats en la 

secció anterior). Tanmateix, Varga-Visi et al. (2021) van descriure una correlació negativa entre 

l’índex b* i la oxidació lipídica, per tant l’increment del color groc indicaria una disminució de la 

oxidació, probablement deguda a la capacitat antioxidant que presenta la VE. La interacció 

detectada amb la garrofa podria explicar-se per un possible canvi del perfil d’àcids grassos de la 

carn, però aquest fet queda fora de l’àmbit del present estudi. 

En quan a l’angle de to i el percentatge de metamioglobina, van incrementar al llarg dels dies de 

conservació prenent els valors significativament més baixos a dia 9 i més alts a dia 15 (Figura 13 

i 14), però no es va observar efecte de la inclusió de garrofa ni de vitamina E sobre aquests 

paràmetres. Inserra et al. (2015) també van descriure un increment de hue i MMb al llarg dels 

dies de conservació, en el que la carn estava emmagatzemada amb una coberta de film a 4 ºC. 

Un comportament semblant es pot observar en l’angle de to mesurat per Wang et al. (2022) en 

lloms emmagatzemats amb film. Igual que en els resultats obtinguts en la qualitat tecnològica 

de la carn a dia 1, aquests eren els esperats degut a la seva correlació positiva amb el 

deteriorament de la carn (Inserra et al., 2015). 

En quan a les pèrdues d’aigua durant l’envasat, no hi van haver diferències els primers dies (9, 

11, 13) però sí a dia 15, en que van ser majors quan en el pinso no hi havia garrofa (Figura 15). 

Les pèrdues per degoteig estan relacionades amb la formació d’àcid làctic en el múscul post-

mortem, que porta a una baixada del pH. Una vegada el pH arriba al punt isoelèctric (PI) de les 

proteïnes, especialment la miosina, els seus grups positius i negatius s’atrauen entre ells i 

resulten en una reducció de la repulsió entre les estructures miofibril·lars, disminuint l’espai 

miofibril·lar. A més, també es redueix la capacitat de retenció d’aigua, el que porta a un 

increment de les pèrdues d’aigua. Paral·lelament durant el procés de conservació de la carn 

actuen enzims proteolítics que contribueixen a augmentar les pèrdues d’aigua per degoteig 

(Huff-Lonergan & Lonergan, 2005), sent un procés que va afectar més a aquells animals que no 

van rebre garrofa. Cal recordar que en el present estudi els lloms es van envasar en ATM amb 
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un coixinet absorbent, el que va permetre controlar la humitat produïda pels exsudats i evitar 

l’alteració físico-química i microbiològica.  

Taula 9. Coeficients de correlació entre els paràmetres de color, percentatge de metamioglobina i pèrdues d'aigua 
amb el sexe (femelles i mascles sencers) i la suplementació de garrofa i vitamina E. 

Variables Garrofa Vitamina E Sexe Dia Interacció significativa 

L* NS NS ** * NS 

a* NS NS NS *** Garrofa x sexe (*) 

b* NS NS NS *** Garrofa x VE (*) 

Angle de to (hue) NS NS NS *** NS 

Saturació de color NS NS NS *** 
Garrofa x VE (*) 

Garrofa x sexe (*) 

Metamioglobina (%) NS NS NS *** NS 

Pèrdues aigua durant envasat (%) NS NS NS *** NS 

Pèrdues aigua al descongelar (%) NS NS NS NS Sexe x dia (*) 

Diferències significatives estadísticament a p<0,05 ; NS = no significatiu ; *p<0,05**p<0,001***p<0,0001 

L* = lluminositat; a* = índex color vermell; b* = índex color groc 

4.5. Risc incidència carns PSE 

La presència de carns PSE pot estar associada a una sèrie de factors com el maneig i estrès pre-

sacrifici, dieta i línia genètica, entre d’altres (Trevisan & Brum, 2020). Es va utilitzar la 

lluminositat i el pH45 per determinar la seva incidència. No es van descriure diferències entre 

tractaments dietètics però sí entre sexes, on les femelles van presentar major risc de patir carns 

PSE tenint en compte la lluminositat (Taula 10). Altres mesures que es podrien utilitzar per 

determinar la incidència de carns PSE però que no es van tenir en compte en aquest estudi són 

la temperatura, les característiques sensorials, la capacitat de retenció d’aigua, la conductivitat 

elèctrica i les pèrdues per degoteig (Koćwin-podsiadła et al., 2006; Van de Perre et al., 2010). Si 

bé en aquest treball no es van aplicar metodologies per determinar les pèrdues per degoteig de 

manera directa, altres variables com les pèrdues per envasat o descongelat podrien ser 

associades indirectament al risc d’aparició de carn PSE. 

En el present estudi, el risc d’aparició de carns PSE va suposar un 12,5 % de mitjana pel 

paràmetre de L*, un 14,3 % quan el pH45 era inferior a 6,1 i d’un 7,3 % quan el pH45 era inferior 

a 5,9. A la regió de North East London, Anglaterra, Gajana et al. (2013) van observar una 

incidència del 68 % a la tardor, estació de l’any en la que es va realitzar aquest estudi. 

Prevalences més baixes van detectar Gispert et al. (2000) d’un 3-13,2 % a Espanya, Trevisan & 
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Brum (2020) del 19,17 % a Brasil, i Van de Perre et al. (2010) del 16,3 % a Bèlgica. En referència 

a la genètica, una predisposició important és la presència del gen halotà (RYR1) en la població 

estudiada, que en aquest cas es suposa que és lliure degut a la línia genètica.  

Per una banda, es va observar que la suplementació d’un 20 % de garrofa i 300 UI VE/kg pinso 

no afectaven als paràmetres relacionats amb el risc d’aparició de carns PSE. El mateix corroboren 

Cannon et al. (1996), que prenent de referència les pèrdues de degoteig per determinar la 

incidència de carns PSE, no va observar diferències entre els animals alimentats amb 100 mg 

VE/kg pinso i el grup control (sense suplementació de VE). Això contrasta amb els resultats 

obtinguts per Cheah et al. (1995), que van reportar que l’addició de 1000 mg VE/kg dieta durant 

46 dies en porcs amb la mutació del gen halotà (heterozigot Nn, susceptible a PSE), reduïa 

l’alliberació excessiva de Ca2+ i prevenia les carns PSE, a més de millorar la capacitat de retenció 

d’aigua. Per altra banda, Wang et al. (2022) suggereixen que la VE podria ser beneficiosa per 

reduir la possibilitat d’aparició de canals PSE ja que van observar que la suplementació amb 200 

ppm VE en la dieta tendia a incrementar lleugerament el pH als 45 minuts post-mortem. Això 

contrasta amb els resultats obtinguts en el present estudi, en el que es va suplementar amb una 

concentració similar a la de Wang et al. (2022) però no es va detectar aquesta variació en el pH. 

Una possible explicació de l’absència de resposta a la suplementació amb vitamina E podria ser 

degut al tipus genètic utilitzat en el present estudi, que no presenta tant risc de pèrdues d’aigua 

de la carn com en la raça Pietrain. 

Una dieta baixa en carbohidrats digestibles incrementa el pH als 45 minuts ja que redueix les 

reserves de glucogen en el múscul (Rosenvold et al., 2001, 2003). Tot i això, en el present estudi, 

totes les dietes van ser formulades per presentar similars nivells d’energia metabolitzable. Per 

tant, es descarten associacions entre el nivell de glucogen muscular i les dietes rebudes. 

Per altra banda, es va observar que el sexe afecta al risc d’aparició de canals PSE si s’agafa la 

lluminositat de la carn com a paràmetre de risc. Les femelles van exhibir una carn 

significativament més pàl·lida, el 21,4 % de les canals presentaven lloms amb valors de L*>50. 

En canvi en mascles només el 3,6 % de les canals superaven aquest llindar. Així doncs les femelles 

evidenciaven un major risc de tenir una qualitat de la carn inferior. Aquests resultats es 

reafirmen amb el que van observar Van Der Wal et al. (1999), els mascles sencers van presentar 

una major capacitat de resistir una situació d’estrès, resultant en una major qualitat de la carn 

en comparació amb les femelles. Al considerar temps d’espera curts, Dokmanovic et al. (2017) 

van observar que la qualitat de la carn tendia a ser menor en els mascles sencers si tenia en 

compte el pH, la lluminositat i les pèrdues per degoteig, tot i que les femelles presentaven un 
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pH als 60 minuts menor i les pèrdues per degoteig eren majors. Guàrdia et al. (2004) també van 

reportar que el sexe influïa en l’aparició de canals PSE, sent les dels mascles de pitjor qualitat. 

Tanmateix, altres estudis com Čobanović et al. (2016, 2020) descriuen que el sexe no té cap 

influència significativa en la incidència de canals PSE. Tot i que la bibliografia no presenta 

resultats concloents en relació a l’efecte del sexe sobre la incidència de carns PSE, s’ha de 

ressaltar que en el present estudi els mascles eren sencers i que el temps de transport des de la 

granja a l’escorxador no va superar els 30 min. És per això que els riscos de carns PSE deguts al 

maneig van ser mínims. També cal tenir en compte que el mascle finalitzador era Duroc, en el 

que s’ha descrit una glicòlisis post-mortem més lenta (Latorre et al., 2003a), i per tant seria 

esperable una menor incidència de carns PSE. 

Taula 10. Efecte del sexe i la suplementació de garrofa i vitamina E en els atributs tecnològics que determinen el risc 
d'incidència de carns PSE. 

Diferències significatives estadísticament a p<0,05 ; NS = no significatiu ; *p<0,05**p<0,001***p<0,0001 

Els resultats estan expressats en proporcions 

4.6. pH de la carn en diferents moments post-mortem 

En la taula 11 estan representades les mesures de pH preses als 45 minuts i 24 hores post-

mortem, i 15 dies de conservació. Cap d’elles es va veure afectada pel tractament dietètic ni pel 

sexe. Tanmateix, es va observar una disminució del pH dels 45 minuts post-mortem a les 24 

hores. Aquests resultats eren d’esperar pel procés d’acidificació que pateix el múscul en el 

sacrifici (Zimerman, 2008). 

 

 

 

Variables 

Suplementació 
garrofa (G) 

Suplementació 
vitamina E (VE) 

Sexe (S) 
Nivell significació 

(P-valor) 

0% 20% Baixa Alta Femella Mascle G VE S 

Risc PSE 
L*50 

10,7 
(3/28) 

14,3 
(4/28) 

14,3 
(4/28) 

10,7 
(3/28) 

21,4 
(6/28) 

3,6 
(1/28) 

NS NS * 

Risc PSE 
pH45 5,9 

10,7 
(3/28) 

3,6 
(1/28) 

7,1 
(2/28) 

7,1 
(2/28) 

3,6 
(1/28) 

10,7 
(3/28) 

NS NS NS 

Risc PSE 
pH45 6,1 

14,3 
(4/28) 

14,3 
(4/28) 

7,1 
(2/28) 

21,4 
(6/28) 

10,7 
(3/28) 

17,9 
(5/28) 

NS NS NS 
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Taula 11. Efecte del sexe (femelles i mascles sencers) i la suplementació de garrofa (nivells d’inclusió del 0 i 20%) i 
vitamina E (nivells inclusió baixos i alts) en els valors de pH als 45 minuts i 24 hores post-mortem, i als 15 dies de 
conservació. 

Variables 

Suplementació 
garrofa 

Suplementació 
vitamina E (VE) 

Sexe 
SEM 

Nivell significació 
(P-valor) 

0% 20% Baixa Alta Femella Mascle G VE S 

pH 45 
minuts 

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 0,04 NS NS NS 

pH 24 
hores 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0,01 NS NS NS 

pH 15 
dies 

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0,01 NS NS NS 

Diferències significatives estadísticament a p<0,05, NS = no significatiu 

SEM = error estàndard de les mitjanes de mínims quadrats 

4.7. Microbiologia de la carn de porc mascle 

L’objectiu d’envasar la carn en atmosfera modificada és el d’augmentar la vida útil de la mateixa. 

Això implica evitar els canvis associats al deteriorament de la qualitat resultat de 

l’emmagatzematge, descoloració, afectació del gust i producció de males olors, pèrdua en el 

valor nutritiu, canvis en la textura, augment de la patogenicitat i progressió dels factors 

contaminants (McMillin, 2008). D’aquesta manera l’estudi de l’avaluació de la microbiota sobre 

la carn resulta imprescindible per assegurar la qualitat higiènica de la carn de porcí. En aquesta 

línia es va observar que la suplementació de garrofa tendia a reduir els recomptes d’aerobis 

mesòfils a dia 15 (p=0,05), mentre que en la resta de variables no es van detectar diferències 

significatives (p>0,05) (Taula 12). L’efecte de la garrofa podria ser degut a la quantitat de tanins 

que conté, sobretot condensats, que presenten propietats antibacterianes (Vázquez et al., 

2012). Biondi et al. (2019) també van descriure una reducció significativa dels recomptes 

d’aerobis mesòfils en la carn de corders alimentats amb plantes riques en tanins. En quant a la 

suplementació de vitamina E, Cannon et al. (1996), Houben et al. (1998) i Hoving-Bolink et al. 

(1998) tampoc van descriure diferències significatives. Per contra, Asghar et al. (1991) va 

observar que la ràtio de creixement dels psicròfils i mesòfils era major en la carn dels porcs 

alimentats amb vitamina E, probablement degut a la major activitat d’aigua o presència d’un 

ambient favorable per la proliferació de microorganismes. 

Tant el recompte d’aerobis mesòfils com psicròfils a dia 1 i 15 de conservació va ser inferior a 7 

log UFC/g, el límit per determinar el final de la vida útil de la carn de porc (Tang et al., 2013). Així 

doncs, a nivell microbiològic seguia sent apta pel consum. Tot això és possible gràcies al 

manteniment de la cadena del fred, manipulació higiènica i sistema d’envasat utilitzat, entre 

d’altres. En aquest cas es va utilitzar una atmosfera composada per CO2, el que inhibeix el 

creixement de bacteris i fongs, i O2, prevé el creixement de microorganismes anaerobis i permet 
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mantenir el color vermellós característic de la carn (Narasimha Rao & Sachindra, 2007). Altres 

sistemes serien els d’envasat al buit, que al no contenir oxigen fan que el creixement dels 

microorganismes aerobis sigui més lent (Muhlisin et al., 2014). 

Taula 12. Recompte d’aerobis mesòfils a dia 1 i 15 de conservació expressats en unitats logarítmiques (log UFC/g); 
entre parèntesi estan representats els valors en absolut (UFC/g). Els recomptes de psicròfils no estan especificats ja 
que són menors als valors detectables (<102 UFC/g o 2 log UFC/g) i no s’observa cap diferència significativa entre dia 
1 i 15 de conservació. 

Variables 

Garrofa Vitamina E 

SEM 

Nivell significació 
(P-valor) 

0% 20% Baixa Alta Garrofa Vit E 

Recompte d’aerobis mesòfils dia 1 (log UFC/g i 
valor absolut transformat entre parèntesis) 

1,9 
(80) 

2,2 
(159) 

2,0 
(100) 

2,1 
(126) 

0,24 NS NS 

Recompte d’aerobis mesòfils dia 15 (log UFC/g i 
valor absolut transformat entre parèntesis) 

2,58 
(380) 

2,06 
(115) 

2,35 
(224) 

2,29 
(195) 

0,17 T NS 

Diferències significatives estadísticament a p<0,05, NS = no significatiu, T 0,05<p<0,10 

SEM = error estàndard de les mitjanes de mínims quadrats 
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5. Conclusions 

Els paràmetres de qualitat de la canal no es van veure afectats pels tractaments dietètics, però 

sí pel sexe. Els mascles van presentar pesos vius a sacrifici i pesos de la canal superiors, a més de 

major contingut de greix en el llom. Altrament, el rendiment i contingut de magre va ser superior 

en les femelles, el que va permetre classificar les canals en un millor rang (major proporció S, 

segons sistema SEUROP). Això podria fer pensar que el genotip híbrid de pare Duroc Danbred 

produeix unes femelles més magres en comparació amb els mascles sencers de la mateixa 

genètica. Es va observar que la inclusió de garrofa disminuïa la incidència de danys en la pell a 

escorxador, probablement degut a una major sacietat pel major contingut de fibra d’aquest 

pinso. La qualitat tecnològica de la carn va millorar amb la suplementació de garrofa, fent que 

els filets de llom procedents de femelles presentessin millor aparença de color (més índex a*) 

de cara al consumidor i menors pèrdues d’aigua al final dels 15 dies d’envasat. Tanmateix, no es 

va demostrar l’efecte antioxidant de la vitamina E. El risc d’incidència de carns PSE no va ser 

diferent entre tractaments dietètics. En canvi, sí que es va descriure un efecte entre sexes, sent 

les femelles les que van presentar major risc. Els nivells microbiològics es van mantenir baixos, 

dins dels límits establerts per l’aptitud al consum, tot i que la garrofa encara va potenciar-ho 

més degut a les seves propietats antibacterianes, permetent allargar el temps de conservació 

de la carn de porc en ATM fins als 15 dies. 

Implicacions 

En definitiva, la suplementació de garrofa millora els atributs organolèptics i microbiològics de 

la carn, mentre que dosis altes de vitamina E no tenen un efecte significatiu en la millora de la 

qualitat tecnològica de la carn de porc. Davant la problemàtica actual en el mercat del cereal i 

les noves tendències a seguir una economia circular, es podria proposar la inclusió de garrofa en 

els pinsos de porcs d’engreix. 
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7. Annex 

7.1. Figures complementàries 

 

Figura 4. Interacció entre la suplementació de garrofa (nivells inclusió del 0 i 20%) i el sexe (femella i mascle sencer) 
en l'índex a*. a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 

 

Figura 5. Interacció entre la suplementació de garrofa (nivells d’inclusió del 0 i 20%) i el sexe (femella i mascle sencer) 
en els valors de hue (h). a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 

 

Figura 6. Interacció entre la suplementació de garrofa (nivells d’inclusió del 0 i 20%) i vitamina E (VE) (nivells d’inclusió 
baixos i alts) en l’índex b*. a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 
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Figura 7. Evolució de la lluminositat (L*) al llarg dels dies de conservació (9, 11, 13 i 15). a,bSuperíndexs diferents 
indiquen diferències significatives (p<0,05). 

 

Figura 8. Variació de la lluminositat (L*) entre sexes (femelles i mascles sencers). 

 

Figura 9. Evolució de l'índex a* al llarg dels dies de conservació (9, 11, 13 i 15). a,bSuperíndexs diferents indiquen 
diferències significatives (p<0,05). 
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Figura 10. Interacció entre la suplementació de garrofa (nivells d’inclusió del 0 i 20%) i el sexe (femelles i mascles 
sencers) en l’índex a*. a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 

 

Figura 11. Efecte dels dies de conservació (9, 11, 13 i 15) en l'índex b*. a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències 
significatives (p<0,05). 

 

Figura 12. Interacció entre la suplementació de garrofa (nivells d’inclusió del 0 i 20%) i vitamina E (nivells d’inclusió 
baixos i alts) en l'índex b*. a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 
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Figura 13. Efecte dels dies de conservació (9, 11, 13 i 15) en els valors de hue (h). a,b,cSuperíndexs diferents indiquen 
diferències significatives (p<0,05). 

 

Figura 14. Efecte dels dies de conservació (9, 11, 13 i 15) en el percentatge de metamioglobina (% MMb). 
a,b,cSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 

 

Figura 15. Interacció entre la suplementació de garrofa (nivells d’inclusió del 0 i 20 %) i els dies de conservació (9, 11, 
13 i 15) en les pèrdues d'aigua durant l'envasat. a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 
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Figura 16. Efecte dels dies de conservació (9, 11, 13 i 15) en els valors de saturació de color. a,bSuperíndexs diferents 
indiquen diferències significatives (p<0,05). 

 

Figura 17. Interacció entre la suplementació de garrofa (nivells d’inclusió del 0 i 20 %) i vitamina E (nivells d’inclusió 
baixos i alts) en els valors de saturació de color. a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 

 

Figura 18. Interacció entre el sexe (femelles i mascles sencers) i la suplementació de garrofa (nivells d'inclusió del 0 i 
20 %) en els valors de saturació de color. a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 
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Figura 19. Interacció entre el sexe (mascles sencers i femelles) i els dies de conservació (9, 11, 13 i 15) en les pèrdues 
d’aigua al descongelar. a,bSuperíndexs diferents indiquen diferències significatives (p<0,05). 
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